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Beskrivelse af dagen

Få indsigt i hvordan teknologiforståelse kan se ud i dansk 

indskoling og mellemtrin. På workshoppen præsenteres 

rammerne for udviklingen af teknologiforståelse i dansk, 

og der gives eksempler på de dilemmaer vi, som 

fagudviklere, oplever, når vi udvikler i spændingsfeltet 

mellem en teknologiforståelsesfaglighed og en 

danskfaglighed. På workshoppen får du mulighed for at 

afprøve dele af prototyperne
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Fælles Mål – tek og dansk

Af den samlede faglighed i teknologiforståelsesfaget integrerer dansk 

elementer fra særligt to kompetenceområder: 

digital design og designprocesser og digital myndiggørelse samt færdigheds 

og vidensområdet sikkerhed fra kompetenceområdet teknologisk 

handleevne. 

Det er således blevet til tre nye færdigheds og videns områder i fælles mål 

for dansk: 

• Digital design og designprocesser under kompetenceområdet fremstlling

• Digital myndiggørelse under kompetenceområdet kommunikaton

• Digital sikkerhed under kompetenceområdet kommunikaton
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Digital myndiggørelse består 
inden for 
teknologiforståelsesfagligheden 
af en række enkeltdele: 
teknologianalyse, formålsanalyse, 
brugsstudier, 
konsekvensvurdering og 
redesign. Fra 1.-9. klasse skal 
arbejdet med disse enkeltdele i 
færdigheds- og videns området 
digital myndiggørelse gøre 
eleverne i stand til at analysere 
digitale artefakters funktioner og 
intentioner og reflektere over 
deres betydning for individ, 
fællesskab og samfund. Eleverne 
skal gennem den analyse og 
refleksion lære at udvikle nye 
forslag til redesign af digitale 
artefakter
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Færdigheds- og vidensområdet digital 

myndiggørelse rummer en progression, 

således at eleverne i indskolingen kan beskrive 

digitale artefakter og deres funktionalitet. Det 

kan ske gennem tegning, tekst eller 

argumentation. På mellemtrinnet kan eleverne 

gennemteknologianalyse, formålsanalyse og 

brugsstudier vurdere forskellige digitale 

artefakters intentionalitet og 

anvendelsesmuligheder, og i udskolingen kan 

eleverne handle med dømmekraft i komplekse 

situationer, der vedrører digitale artefakters 

betydning for individ, fællesskab og samfund. 

Undervisningen på alle trin har fokus på at 

understøtte elevernes evne til at træffe kritiske, 

refleksive og bevidste valg om digitale 

artefakter samt handle hensigtsmæssigt med 

og selv kunne redesigne disse.



Fælles Mål for dansk med 

teknologiforståelse
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https://tekforsøget.dk/wp-content/uploads/2019/03/TEK_omfagligheden-teknologiforst%C3%A5else_kick-off.pdf


Eleven kan argumentere for 

enkelte designvalg og samtale 

om egen designkompetence

Eleven kan beskrive fordele og 

ulemper ved anvendelse af egne 

og andres digitale artefakter



Fra Læseplanen for dansk

Tekstbegrebet i dansk

I dansk arbejdes med begrebet tekst. Tekst omfatter i denne sammenhæng både 
mono- og multimodale tekster, der er produceret både i skrift, tale, billede og lyd, 
fx film, hjemmesider, artikler, taler, fotos osv. 

I arbejdet med teknologiforståelse i dansk vil tekstbegrebet også kunne omhandle 
digitale artefakter, hvor digitale artefakter forstås som en applikation eller et 
device, der er skabt med en særlig intentionalitet. Dette kunne fx være sociale 
medier som snapchat, instagram eller lign. https://emu.dk/sites/default/files/2019-

02/7592_Bilag_L%C3%A6seplan_Dansk_web_FI

NAL-a.pdf

https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/7592_Bilag_L%C3%A6seplan_Dansk_web_FINAL-a.pdf


Fremstillingskompetencen:

Digitalt design og designprocesser

Kommunikationskompetencen:

Digital myndiggørelse

Digital sikkerhed (fra 4.klassetrin)
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Et forsøgsfag fra 2019-2021

46 skoler er med i 

projektet.
https://emu.dk/grundskole/teknologiforstaelse

/laeseplaner-og-vejledninger

https://emu.dk/grundskole/teknologiforstaelse/laeseplaner-og-vejledninger


Danskgruppen:

★ Anja Godtliebsen, CFU, UCN

★ Karina Kiær, CFU, UCSYD

★ Alice Nissen, Lektor v. VIA

★ Lone Nielsen, Adjunkt v. UCL

★ Rasmus, Lektor og Ph.d., VIA (faglig udviklingsleder)



Danskgruppens opgave:

● Udvikle undervisningsforløb (didaktiske prototyper) til afprøvning i 

projektet - udgivet på Tekforsøget.dk

● Skolebesøg og vejledning med skolerne i projektet

● Deltagelse på læringsseminar, udviklingsseminar og reviewseminar



Hvad indeholder prototypen?
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Didaktiske balanceprincipper

Virkelighedsnære problemstillinger Simulerede praksis- og læringsmiljøer

Elevcentrerede kreative design- og Det rammesatte lærerstyrede undervisnings-

læreprocesser miljø

Faglige fællesskaber Differentiering mellem elev og elevgrupper

Progression i det enkelte forløb Progression i årsplaner og på tværs af fag og

trin

Feedback loops Faglige loops

Fabrikation af digitale artefakter Teknologiforståelse og digital

myndiggørelse

Komplekst problem og idegenerering Introspektion og ny faglig forståelse
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Forløbsmodellen



Loop-pakker
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Fase 3 – efterår 2020 og forår 2021
1. 

klasse

2. 

klasse

3. 

klasse

4. 

klasse

5. 

klasse

6. 

klasse

7. 

klasse

8. 

klasse

9. 

klasse

Forløb 1 X X X X X X X X X

Forløb 2 X X X X X X X X X

Forløb 3 X X X

Tværfag

-ligt 

forløb

X X X X



www.tekforsøget.dk
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http://www.tekforsøget.dk/
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Dilemmaer

Danskfagets genstandsfelt/indhold

Komplekse problemstillinger og fænomener

Analytiske begreber i dansk med teknologiforståelse

Designprocesser og mundtlighed
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Ifølge ”ordbogen” fra UVM

Komplekse problemer

Komplekse problemstillinger betegner en særlig kategori af problemfelter, der ikke kan 

beskrives entydigt, og hvortil der ikke kan skabes en entydig rigtig løsning. Komplekse 

problemer er ofte kendetegnet ved mangelfulde eller modsatrettede informationer, som gør det 

svært at forstå problemets omfang og format. Dermed kan komplekse problemer give sig 

udtryk i et dilemma. Eksempler på nyere komplekse problemer kunne være global migration, 

børns skærmtid, god opdragelse, global opvarmning eller ulandsbistand. 

Et komplekst problem kendetegnes ved den måde, vi arbejder med dets løsning. Problemet 

rammesættes i én og samme proces, som vi finder dets mulige løsning(er). Det kræver, at man 

iterativt arbejder med at rammesætte, undersøge og idéudvikle og gradvist nærme sig en 

problemstilling, der kan gøres til genstand for en mulig løsning. 

Problemer kan godt være svære uden at være komplekse. Det gælder eksempelvis 

beregninger af andengradsligninger eller kasusbøjninger i tyskundervisningen. Komplekse 

problemer er en særlig kategori, som ikke er kendetegnet ved problemernes sværhedsgrad, 

men ved problemernes dilemmafyldte karakter. 
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DANSK 1.klasse: Har vi fanget et 

monster?
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32http://moralmachine.mit.edu/

http://moralmachine.mit.edu/
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http://moralmachine.mit.edu/


Automatisering i børnehøjde
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Tal sammen om

Hvad er fordelen ved automatisering?

Hvad er ulemperne ved automatisering?

Diskuter hvilke problemstillinger, der kan opstå

Hvilke instruktioner har robotten fået for at kunne gøre/køre/fodre som den 

gør?
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http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000112475


Hvordan ser monstret ud?

I denne opgave skal eleverne først beskrive deres monster for hinanden. 

Alle elever kan tegne monstret, så man får en ide om, hvor stort det ser ud.

Hvordan ser monstret ud?

Hvad kan monstret godt lide?

Er der noget monstret er bange for/ikke lide?

Er der noget mærkeligt ved monstret?
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Tegn monstret
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Tegn monstret

Tag billeder af monstertegninger. Lad eleverne 
arbejde med monster-ord til hvert monster, 
enten i grupper eller fælles på tavlen. 

Lav en beskrivende tekst

Fagligt loop:

http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/PDF
/Tekst_klovn.pdf

http://www.skrivesenteret.no/ressurser/jeg-er-
klovnen-vanessa/

http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/PDF/Tekst_klovn.pdf
http://www.skrivesenteret.no/ressurser/jeg-er-klovnen-vanessa/


Fortæl om din ide til en monsterfælde

Hvilke monstre skal den kunne fange?

Hvorfor?

Hvilken lokkemad skal der være?

Lyt med aktive ører:

Passer størrelsen på monsterfælden til monstret?

Stil spørgsmål har du tænkt på?… hvordan kan det være? Hvad nu hvis…?

Feedback loop som makker:

Kan monstret være i fælden?

Hvordan lokkes monstret i fælden?

Kan I risikere at fange noget, som I ikke havde overvejet?
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Refleksion
Hvilke danskfaglige 

elementer får du øje 

på?

Hvilke 

teknologifaglige 

elementer arbejdes 

der med?
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Tegn 

På baggrund af fortæl, lyt og feedback er det nu tid til at tegne de første 

skitser til din monsterfælde.

Det kan både være et tæppe, pinde, lys, crepepapir, silkebånd, papkasse, 

snor, pinde mv. Det kan også være elever, der tegner deres fælder, bygger 

den i LEGO, bygger den i modellervoks osv.

Du kan som lærer vælge at lave en pose med materialer til hver gruppe. 

Posen fungerer som et stillads, og den er også en måde at ”tame” 

problemet på eller du kan indrette læringsrummet med skrammel.  Eleverne 

får enten udleveret eller vælger selv de materialer, som kan bruges til 

yderligere idegenerering i gruppen. Byg og modeller med de artefakter som 

gruppen har fået. 

Tag gerne billeder af de første ideer til opstillinger af fælden med 

artefakterne og læg dem i BookCreator. Det kan senere bruges til 

introspektionsprocessen og dermed evalueringen.
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Samtaleformer i feedback-loops

Fagligt loop – samtaleformer

Når eleverne senere skal arbejde med digitalt design og designprocesser

kan I som i prototypen ”Min mobiltelefon” gentage fokus på 

samtaleformerne og det argumenterende sprogbrug. 

At argumentere kan let være lig med at føre en disputerende samtale, så 

det er vigtigt, at eleverne udvikler et sprog de kan bruge til at beskrive og 

argumentere med.

Tegn på akkumulerende samtaleform:

■ eleverne supplerer hinandens oplysninger

■ “jeg synes det samme som”

■ Ingen elever udfordrer hinandens holdninger eller ideer
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Tegn på disputerende samtaleform:

■ eleverne er ikke interesserede i at lytte til hinanden (ingen nysgerrighed)

■ eleverne konkurrerer om “det bedste svar”

■ ingen argumentation med belæg

Tegn på udforskende samtale:

■ lytter til hinandens ideer og laver “optag” ”som Line lige sagde...”

■ lytter til ideer og supplerer med egne

■ elever argumenterer med belæg/eksempler på hvorfor det er en god 

ide/godt ord

■ eleverne udfordrer hinandens forslag

■ eleverne er kritiske uden at være negative
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Dansk 1.klasse: Min mobiltelefon
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Teknologianalyse vers. 1.0

Teknologianalysen kan bestå af flere delelementer:

1. Hvad skal mennesket vide for at kunne lave produktet/løsningen? 

2. Undersøg alle de processer, som produktet gennemgår fra ide og 

delkomponent til færdigt produkt. 

3. Hvilke muligheder og begrænsninger vil der være for produktet?
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2.Klasse: Chatbot og vitser
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Vittighedstog - bevægelsesleg
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Analyse af teknologi

Google Assistent er udviklet med en særlig intention, men hvilken? Det skal 

eleverne her analysere. 

Brug elevarkene ”Gå på opdagelse og undersøg Google Assistent” 

”Elevark outcome opgave 5
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Teknologianalyse vers. 2.0

https://drive.google.com/file/d/1y_F2VuWroxQTW_9u1wlwUZs7A2fM4fyN/vi

ew
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https://drive.google.com/file/d/1y_F2VuWroxQTW_9u1wlwUZs7A2fM4fyN/view
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Hvad kan Assistenten?

Hvorfor kan den det? Hvem har valgt, hvad den skal 

kunne?

Hvorfor er det netop disse vitser, som er udvalgt?

Er der mon forskellige fra børn og voksne?

Kan man sikre, at børn ikke får voksenvitser?

Hvorfra/hvorigennem lærer din assistent dig at 

kende? Hvor kan den indhente data fra?
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Forløb 2:
Kan man være ven med en 
robot?
Forløb, dansk 5. klasse: 
- Indlevelse i person og scenarie i romanlæsning, 
- Faglig læsning om kunstig intelligens og chatbots
- Analyse af en chatbot som ”digitalt artefakt”
- Redesign af chatbot 

PRÆSENTATION AF PROTOTYPE











• INTROFASE

• Hvad er en robot – i elevernes verden

• Indlevelse og litteraturoplevelse som udgangspunkt for 
teknoloifantasi

• Litteraturdidaktiske opgaver: Før, under og efter læsning af 
romanen

• OBS: FAGLIGE LOOPS FØR ANALYSE

• Faglige loops: Faglig læsning om AI, 
Chatbots, cookies

• UDFORDRINGS OG 
KONSTRUKTIONSFASEN

• Undersøgende tilgang til analyse af 
digitalt artefakt

• Afkode et digitalt artefakt



INTROFASEN



Forforståelse

Målet er:

- At sikre sig den fornødne baggrundsviden

- Forberede eleverne på den begrebs- og 

forestillingsverden, de møder i teksten

- Give dem mulighed for at eksplicitere deres viden om 

eller forventninger til teksten

Oplevelse og indlevelse

Målet er:

At skabe indlevelse og skærpe 

opmærksomheden overfor den fiktive 

verden

Undersøgelse og fortolkning

Målet er:

At skærpe fokus på fremstillingsteknik og udfyldning af 

tekstens tomme pladser – og forholde sig til egen læse- og 

fortolkningsproces.

Vurdering og perspektivering:

Målet er:

At give eleverne erfaringer med 

litteraturens almene relevans

TEKST

FØR

MENS
-

Læseren 

MENS
-Teksten

EFTER
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Ressourcer til introfasen 

• Vejledning til romanlæsning

• Romanen som e-bog med overlay

• 4-kolonne-notat: Skyg Felicia

• 4-kolonne-notat: Skyg Felicia og Peter

• 4-kolonne-notat: Skyg Peter



Udfordrings- og 
konstruktionsfasen



Digital myndiggørelse

• Eleven kan beskrive forskellige typer af digitale artefakters formål i hverdagen 
(efter 2. klassetrin)

• Eleven kan identificere og analysere sammenhænge mellem digitale artefakters 
formål, intentionaliteter og anvendelsesmuligheder i konkrete situationer      
(efter 6. klassetrin)

• Eleven kan, på baggrund af kritisk analyse og vurdering, udvikle konkrete 
forslag til redesign af digitale artefakter og de situationer artefaktet indgår i 
(efter 9. klassetrin)



Fagligt loop 1 + 2

• Fagtekst og faglig læsning: Hvad er en chatbot?

• Faglige film om cookies



Analyse: Procesorienteret tilgang?

1.Første møde med artefaktet
Forsøg, observer, umiddelbar oplevelse

2.Mød artefaktet med analytiske greb
Analysecanvas – et bud

3. Distance og kritisk refleksion 



Analyse-canvas

Output, 

materialitet og 

systemmodel

Funktioner, betoning 

og formål

Oplevelse, adfærd, 

værdier og konsekvens



Outrofase: Redesign – fra analyse til 
design



Tjek ud

Hvad har gjort mig nysgerrig?

Hvad tager jeg med fra i dag?
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Fælles Mål i dansk med 

teknologiforståelse

https://emu.dk//sites/default/files/2019-

02/7592_Bilag_L%c3%a6seplan_Dansk_web_FINAL-

a.pdf
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